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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Jaap van der Does 

van de Fractie van LijstvanderDoes 

over toename geluidshinder bewoners Essenlaan 

Beantwoording van de vragen: 

 

1. Herkent u de hierboven beschreven situatie en deelt u de conclusies dat extra geluidswerende 
maatregelen ter plaatse zeer wenselijk zijn? Zo neen, wat zijn de argumenten hierbij? Zo ja, 
Betekent dit dat u de gewenste geluidswerende maatregelen gaat realiseren en binnen welke 
termijn gaat dit plaatsvinden?   
 

Op het moment van het stellen van de vragen was de toplaag van de nieuwe asfalt-constructie 
nog niet aangebracht. Nadat deze laag is aangebracht, zal het geluidsniveau van de weg met 
circa 1 dB verminderen. Daarnaast zijn conform de Wet geluidhinder berekeningen uitgevoerd 
die betrekking hebben op de reconstructie. Op basis van deze berekeningen is het realiseren 
van geluidbeperkende maatregelen niet noodzakelijk.  Het is vervelend dat door het 
weghalen/uitdunnen van de bosschages nu de ervaring/beleving van geluidoverlast is vergroot. 
Echter bosschages hebben in akoestisch onderzoek geen rekeningkundige waarde, omdat zij 
geen geluid afschermende werking hebben. Wel dragen bosschages bij aan de wijze waarop 
geluidoverlast wordt beleefd. De komende jaren zullen de bosschages weer dicht groeien.  In 
de Verkeersvisie 2030 en in de daarop volgende strategienota is opgeschreven hoe we in de 
gemeente met geluidhinder omgaan en hoe we dit aan willen pakken. We zijn nu bezig om dit 
beleid handen en voeten te geven. In het kort houdt het beleid in dat we een geluidmodel 
maken op basis van het verkeersmodel. Daarop volgt een analyse om te bepalen waar de 
concentraties geluidgehinderden zich bevinden. Door een extern bureau wordt vervolgens 
advies gegeven waar we het beste metingen kunnen uitvoeren om de geluidskaart te toetsen, 
wat een logische geluidsnorm is om aan te toetsen en op welke locaties we de meeste winst 
kunnen behalen door maatregelen te treffen. Dit zal vervolgens resulteren in een voorstel naar 
de raad.   
 

2. Is er in de afgelopen tijd, bij de ontwikkeling van deze verkeersplannen, overleg geweest met 
deze bewoners over de ingrijpende maatregelen direct achter hun woning? Zo neen, gaat dit 
overleg alsnog plaatsvinden? 

 

In het raadvoorstel 18r.00528 is aangegeven op welke wijze is omgegaan met de inbreng van 
de bewoners. Daarnaast is er onder andere naar aanleiding van de informatieavond van 11 
december 2018 een voetpad achter de woningen Dieze terug gebracht in de plannen en is de 
kruising Waardsebaan – Stromenlaan aangepast. Daarnaast zijn achter de woningen Dieze 
grote Laurierstruiken geplaatst. Opgemerkt wordt dat dit overzicht zeker niet volledig is.  
 

 

 

3. Indien vraag 1 met neen beantwoord wordt verzoeken wij u ter plaatse geluidsmetingen te 



houden en deze uitslag aan omwonenden mede te delen en te bezien in hoeverre deze uitslag 
hun klachten bevestigt en hun wensen rechtvaardigt.   
 

Zoals bij de beantwoording van vraag 1 is aangegeven dat door een extern adviesbureau zal 
worden aangegeven op welke plaatsen het beste geluidmetingen kunnen worden uitgevoerd 
om de op te stellen geluidskaart te toetsen. Ook de Essenlaan kan hier onderdeel van zijn.    
 

4. Wat zijn de argumenten om wel een geluidsscherm te plaatsen langs de Waardsebaan tussen 
deze weg en de huizen langs de Essenlaan zuidzijde en niet achter de huizen aan de 
Essenlaan 49 t/m 73 , terwijl de geluidshinder nagenoeg gelijk is?   
 

Het nieuwe geluidscherm is ter vervanging van het oude scherm. Dit scherm moest gedeeltelijk 
verplaatst worden voor de aanpassing van de Waardsebaan. Als gevolg van deze aanpassing 
en het achterstallig onderhoud is ervoor gekozen om het gehele scherm te vervangen.  

 

Bijlagen: 
 

De ingekomen brief met corsanummer: 20.003744 
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